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Obec Petrovice má uzavřeny tyto veřejnoprávní smlouvy: 
 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí veřejné služby pro zajištění potravinové obslužnosti v malé obci 

- smlouva uzavřena s KONZUM, obchodní družstvo Ústí nad Orlicí 

- Účelem uzavření této veřejnoprávní smlouvy je zajištění potravinové obslužnosti venkova 

formou provozování venkovských obchodů, a to v lokalitách s počtem obyvatel do 1000 

občanů. Cílem poskytnutí veřejnoprávní služby je prodej zboží denní potřeby v množství, 

sortimentu a kvalitě podle platné potravinářské legislativy, v zákaznicky přívětivém prostředí 

prodejny, jakož i poskytnutí dalších forem doplňkových služeb pro občany obce a přilehlých 

lokalit. 

- schváleno Zastupitelstvem obce Petrovice dne 21.06.2017, usnesením č. 8/6/2017   
 

Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní 

identifikace, adres a nemovitostí (RUÍAN) 

- smlouva uzavřena s Městysem Dolní Čermná 

- předmětem této veřejnoprávní smlouvy je zabezpečení provedení zápisů údajů do 
informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí podle zákona č. 111/2009 Sb., 
o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, stavebním úřadem Úřadu městyse Dolní 
Čermná namísto orgánu obce Petrovice (RÚIAN) 

- uzavřeno na základě rozhodnutí starosty obce dne 28.08.2019 
 

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků 

- smlouva uzavřena s Městem Lanškroun 

- na základě této smlouvy bude město Lanškroun prostřednictvím svých orgánů namísto obce 

Petrovice vykonávat v jejím správním obvodu přenesenou působnost svěřenou orgánům obce 

na úseku projednávání přestupků, a to všech přestupků, k jejichž projednání by byl jinak 

příslušný orgán obce Petrovice 

- schváleno Zastupitelstvem obce Petrovice dne 12.08.2020, usnesením č. 5/08/2020   
 

Dohoda o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy, jejíž činnost vykonává 

Základní škola Vincence Junka, Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí, se sídlem Dolní Čermná čp.4 

- smlouva uzavřena s Městysem Dolní Čermná 

- předmětem dohody je vytvoření společného školského obvodu k zajištění povinné školní 

docházky dětí s místem trvalého pobytu na území obce Petrovice 

- schváleno Zastupitelstvem obce Petrovice dne 24.01.2018, usnesením č. 4/09/2020   
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